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 Kalça ekleminin kemik ve yumuşak do-
kularına ait sık görülen anatomik varyas-
yonlar ve bunlara ait görüntüleme bulgu-
ları

 Kalça ekleminde varyasyonel durumların 
ayırıcı tanısı

 Kalça anatomik varyasyonlarının klinik ve 
radyolojik önemi

 GİRİŞ 

Kalça eklemine ait klasik anatomik yapılar 
kadar varyasyonları da bilmek ve klinik önem-
lerine hakim olmak radyolojik incelemelerin 
doğru yorumlanabilmesi için gereklidir. 

Klinik olarak önemli varyasyonlar yanı sıra 
asemptomatik durumların da bilinmesi, doğru 
tanı ve ayırıcı tanıda önemlidir. 

Bu yazıda kalça eklemi ile ilişkili varyasyon-
ların, görüntüleme bulguları eşliğinde sunul-
ması amaçlanmıştır. 

 I) OSTEOKONDRAL VARYASYONLAR 

 A) Proksimal Femur 

 1) Femur Baş-Boyun Bölgesi 

	 a) Femur Başının Non-Metrik 
 Özellikleri 

Femur baş- boyun bölgesinde son yıllar-
da klinik önemleri giderek daha iyi anlaşılan 
”non-metrik” özellikler olarak belirtilen bir 
dizi kemik faset ve iz vardır. 1800’lerin sonun-
dan beri çok sayıda araştırmacının dikkatini 
çeken bu şekil özelliklerin ırksal, ve cinsiyet 
farklılıkları yanı sıra postür ve kas aktivitesi ile 
ilişkili de olduğu düşünülmektedir [1-5].

Özellikle femoroasetabüler sıkışma sendro-
munun (FAS) tanımlanması ve erken osteo-
artritle ilişkisinin ortaya konmasıyla femurun 
baş- boyun bileşkesinin anterioundaki asferik 
şekil özellikleri son yıllarda birçok araştırma-
nın konusu olmuştur [6-9]. 

Femurun bu bölgesinde anatomist ve ant-
ropologların tanımladığı nonmetrik özellikler 
arasında, “Allen fossası”, “servikal fossa” 
veya “basıklık”, “anterior servikal imprint”, 
“Berteaux imprinti”, “ilyak imprint” gibi 
isimlerle tanımlanan çöküklük ile, bu böl-
genin yukarısında hyalin kıkırdak ile kaplı, 
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eklem yüzeyinde lokal bozulma oluşturan çı-
kıklık- “Poirier faseti”- öne çıkmaktadır [4, 
10-13].

Kama tipi FAS ile ilişkili olan femur baş-bo-
yun bileşkesindeki deformite için kullanı-
lan çok sayıda tanımlayıcı ifadeden bazıları 
“baş-boyun tümseği”, “kama deformitesi”, 
“anterolateral asferisite ”, “azalmış baş-boyun 
ofseti”, “post-slip deformite”, “ kayma defor-
mitesi ”, “tabanca kabzası deformitesi” veya 
“artmış alfa açısı”dır (Resim 1) [9, 14-17] . Bu-
rada kalın femur boynu ile birlikte üç boyutlu 
bir şekil bozukluğu vardır [16, 18]. Genç popü-
lasyonda asemptomatik olabildiği gibi, femur 
başı epifiz kayması, Legg-Calve- Perthes has-
talığında da gözlenmiştir.

Femur başındaki sferisitede bozulma radyografik 
olarak en iyi 45 veya 90 derece Dunn grafileri ile 
değerlendirilebilir [19]. Femur baş-boyun bileşke-
sindeki sferik yapıdaki bozulmanın ölçülmesinde 
kullanılan alfa açısı için bir eşik değer tanımlamak 
ve risk altındaki topluluğu belirlemek amacıyla ya-
pılan araştırmalara göre 50 ile 83 derece arasında 
değişen değerler bildirilmiş olsa da ortak görüş uy-
gun klinik bulgular olmaksızın yüksek alfa açısının 
tanıda tek başına yeterli olmayacağıdır [8, 20-25].

 b) Sinovyal Herniyasyon Çukuru 
 (“Pitt” çukuru) 

Femur baş- boyun bileşkesindeki bir diğer 
anatomik varyasyon “sinovyal herniasyon çuku-
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Resim 1. A-C. Sağ kalça ağrısı nedeniyle araştırı-
lan ve bilateral femur baş-boyun bileşkesinde 
kama deformitesi (ok işaretleri) gözlenen olgu-
ya ait anteroposterior pelvis grafisi (A) ve sol (B) 
ve sağ (C) sagital volume-rendered BT görüntü-
leri izlenmektedir. Her iki kalçada os asetabuli 
(açık oklar) de vardır. C
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ru” (“Pitt çukuru”) olarak adlandırılan anterior 
subkortikal kistlerdir. Popülasyondaki sıklığının 
%5, FAS’li hastalarda %33 olması nedeniyle 
FAS ile ilişkisinin olabileceği düşünülmektedir 
[5, 26]. Tipik olarak direkt grafi ve bilgisayarlı 
tomografilerde (BT) femur boynunun proksimal 
anterosüperior kadranında, yuvarlak- oval şekil-
li, genellikle 1 cm’den küçük, sklerotik haloya 
sahip lüsent lezyonlar olarak görülür (Resim 
2). Zaman içerisinde büyüyüp, 1cm’den büyük 
olabilirler. Manyetik rezonans görüntülemede 
(MRG) sıvı intensitesine yakın olarak izlenirler. 
Çevrelerinde kemik iliği ödemi olabilir ve sin-
tigrafide tutulum gösterebilirler [27-29]. Ayırıcı 
tanısında osteoid osteoma, kronik apse, intraos-
seöz ganglion kisti yer alır [5].

 2) Trokanter ve İntertrokanterik Bölge 

 a) Majör Trokanter Ucunda Mediale 
 Büküntü 

Majör trokanterin posterosüperior ucu var-
yasyonel olarak trokanterik fossayı kapatacak 
derecede mediale büküntü gösterebilir (Resim 
3). Bu varyasyona bağlı olarak majör trokanter 
kırıklarının tedavisinde antegrad intramedüller 
femoral çivi yerleştirilmesi sırasında kompli-
kasyonlar görülebilir, cerrahi öncesinde tanın-
ması önemlidir [30].

Resim 2. A-C. Sakroilyak ekleme yönelik yapılan 
görüntüleme esnasında, sakroilyak eklem gra-
fisi (A) ve aksiyel oblik T1 (B) ve yağ baskılı T2 
ağırlıklı (C) MR görüntülerden magnifiye imaj-
larda sol femurda Pitt çukuru (ok) izlenmekte-
dir. Direkt grafide ince sklerotik haloya sahip, 
iyi sınırlı, lüsent lezyon görünümü ve lokalizas-
yonu tipiktir. C

A B

407Kalça Eklemindeki Varyasyonlar



 b) Trokanterik Fossa Egzostozu 

Majör trokanter ucunun medial ve posterio-
runda trokanterik fossada obturator eksternus 
tendon insersiyon bölgesine ait klinik bir öne-
mi olmayan küçük bir kemik spur (Resim 4A) 
görülebilir [13].

	 b) Üçüncü Trokanter 

Gluteal krestin üst ucunda majör trokante-
rin altında bazı bireylerde gelişkin olarak gö-
rülen varyasyonel gluteal tüberositeye (Resim 
4B, C) verilen isimdir [13]. Diğer bazı memeli 
türlerinde de bildirilen bu varyasyon, kısa fe-

mur varlığında daha sıktır. Gelişiminde gluteus 
maksimus kasına bağlı artmış mekanik stresin 
ve ırksal genetik faktörlerin rolü olduğu düşü-
nülmektedir [31, 32].

 B) Asetabüler Varyasyonlar 

Asetabulum, santralde pulvinar olarak bi-
linen fibroadipö doku ile dolu fossa dışındaki 
kesimlerinde hyalin kıkırdakla kaplıdır. Aseta-
büler kıkırdak her yerde eş kalınlıkta olmayıp 
süperior lateral yüzde en kalın, femoral eklem 
kıkırdağı ise bu kesimde en incedir. Femoral 
kıkırdak süperomedial eklem yüzünde en ka-
lındır [33]. 

Resim 3. A-C. Majör trokanter şekli normal olan 
olgu (A) ile proksimal ucunda mediale bükün-
tüsü olan (oklar) iki ayrı olguya (B, C) ait an-
teroposterior pelvis grafileri verilmiştir. (C)’deki 
olguda ağır koksa vara deformitesi ile birlikte 
bilateral hipertrofik majör trokanter varlığı ve 
sol tarafta majör trokanterin spina ilyaka an-
terior inferior ile angaje görünümüne dikkat 
ediniz. Olguda lateral majör trokanter- pelvik 
sıkışma sendromuna ait klinik ve MR bulguları 
(burada gösterilmemiş) mevcuttu.C
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	 1) Osteokondral Asetabüler 
 Varyasyonlar 

	 a) Os asetabuli (os asetabulare) 

Asetabulumun osifikasyon merkezlerinden 
geliştiği düşünülen ve normal popülasyonda 
%2-3 oranında bildirilen kemik varyasyondur 
(Resim 1) [34]. 6-20 yaşlarda normal asetabu-
lum gelişiminin bir parçası olarak görülebilir 
[35]. Anteriorda (“os asetabuli anterius”), pos-
teriorda (“os asetabuli posterius”) ve merkezde 
(“os asetabuli santral”) olabilir [36, 37]. Sıklık-
la asetabulum kenarındaki her kalsifik oluşum 
için “os asetabuli” ifadesi kullanılsa da, aseta-

büler kenar kalsifikasyonunun, os asetabulinin 
aksine semptomatik olabilen labrum kalsifi-
kasyonu ile ayrı süreçler olduğunu savunanlar 
da vardır. Os asetabulinin “kerpeten” tipi FAS 
ile ilişkili olduğu düşülmekle birlikte, FAS’nin 
labral veya perilabral osifikasyon yapması ve 
os asetabuli benzeri görünüm oluşturması da 
söz konusu olabilir denmektedir [36].

 b) Supraasetabüler Fossa ve Stellat 
 Lezyon 

Asetabüler çatıda saat 12 hizasındaki kıkır-
dak ve subkondral kemikte görülebilen var-
yasyonel santral defekte “supraasetabüler fos-
sa” veya “asetabulumun psödodefekti” denir  

Resim 4. A-C. Aksiyel BT görüntüde (A) sağ ma-
jör trokanterin medialinde obturator eksternus 
tendon insersiyon bölgesindeki tokanterik fos-
sa egzostozu (ok) izlenmektedir. Başka bir ol-
guya ait sagital (B) ve aksiyel (C) T1ağırlıklı MR 
görüntülerde üçüncü trokanter (kesintili çizgi-
ler) izlenmektedir.C
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(Resim 5A-C). Yüzeyinin kıkırdak ile kaplı 
olup olmamasına göre, tip 1 ve tip 2 şeklinde 
ayrılır. Gençlerde görülen tip 1 formu, ilerleyen 
yıllarda kıkırdak ile kaplanıp tip 2 forma dönü-
şebilir. Kalça görüntülemelerinde sıklığı yak-
laşık %10’ dur [38]. Tipik yerleşim yeri yanı 
sıra düzgün kontur yapısı ve subkondral kemik 
iliği sinyalinin normal olması ile osteokondral 
lezyonlardan ayrılabilir [36, 38].

Artroskopide görülen asetabüler çatıdaki bir 
diğer sığ kıkırdak defekti de “stellat katlantı” 
veya “stellat lezyon”dur. Supraasetabüler fos-
sadan daha medialde, asetabulumun anterosü-
perior kenarının üzerinde artiküler kıkırdağın 
olmadığı fokal bir alandır. Bazı çalışmacılar, 
daha medial konumu nedeniyle bunun iyileş-
miş supraasetabüler fossa veya süperior aseta-
büler çatı çentiği kalıntısı olduğunu, ayrık bir 
varyasyon olmadığı görüşündedir [39, 40].

 c) Süperior Asetabüler Çatı Çentiği 

Supraasetabüler fossadan farklı olarak bura-
da, kemikteki defekt daha medialde yer alır ve 
üst ucu süperolaterale doğru uzanır (Resim 5D, 
E). Geniş defektler yağ veya sıvı ile dolu ola-
bilir. Triradiat kıkırdağın osifikasyonu tamam-
lanmadan önce maruz kalınan biyomekanik 
faktörler ve genetik özelliklerle ilişkili olduğu 
düşünülmektedir [38, 41]. Direkt grafilerde gö-
rülme sıklığı erkeklerde %17, kadınlarda %22’ 
dir [42].

 d) Asetabüler İntraosseöz Tübüler 
 Kontrast Madde Uzanımı  

BT ve MR artrografide (MRA) enjekte edilen 
kontrast maddenin tübüler biçimde asetabüler 
fossadan kemik içine uzanmasıdır. Kör bir şe-
kilde sonlanan bu ince tübüler hatların klinik 

A B

Resim 5. A-E. 18 yaşında kadın hastada sol asetabulumda saat 12 hizasında direkt grafi(A), koronal oblik 
T1-ağırlıklı (B) ve yağ baskılı T2-ağırlıklı (C) görüntülerde supraasetabüler fossa (ok işaretleri) izlenmek-
tedir. Tabanında kıkırdak yapının seçilememesi tip -1 lehinedir. Bilateral süperior asetabüler çatı çentiği 
(açık oklar) olan başka bir olguya ait koronal reformat BT görüntüsü (D) izlenmekte (Prof. Dr. Nuran 
Sabir’in arşivinden). Supraasetabüler fossadan farklı olarak burada, kemik defektlerin alt ucu daha 
medialde, üst ucu ise daha lateralde yer alır. Bir diğer olguya ait koronal yağ baskılı proton dansite MR 
imajda (E) medialden laterale uzanan süperior asetabüler çatı çentiği izlenmekte. 
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önemi yoktur. En sık posteriorda yer alsa da 
anteriorda veya hem anterior hem posteriorda 
olabilir. Yük taşıyan süperior subkondral alan-
da görülmeleri beklenmez, bu lokalizasyonda 
olabilecek subkondral kistlerden yerleşim yeri 
ve eşlik edebilecek hiyalin kıkırdak hasarı bul-
gularının yokluğu ile ayırdedilebilir [43].

	 2) Labral Varyasyonlar 

 a) Labrum 

Normal labrum, asetabüler kenarı 270 derece 
çevreleyen fibrokartilaj bir yapıdır. MRG’de 
genellikle üçgen şekilli ve puls sekanslarda, 
özellikle uzun eko süresi (TE) olan ağır T2- 
ağırlıklı görüntülerde düşük sinyal intensiteli 
olarak izlenir [27]. Labruma ait varyasyonlar, 
labral yırtığı taklit etmesi bakımından önem-
lidir. Labrumun MRG’deki sinyal intensitesi, 
şekli veya simetrisini ilgilendiren varyasyonla-
rı vardır. Özellikle kısa TE’li sekanslarda lab-
rumda artmış sinyal intensitesi normal bir bul-
gu olabilir. Labrum kenarına kadar uzanabilen 
ve anterior süperior bölümde daha çok görülen 
bu sinyal artışı ağır T2-ağırlıklı görüntülerde 
genellikle sebat etmez. Yine de yırtıktan ayrı-
mında MRA gerekebilir [44-46]. Labrumdaki 
artmış sinyalin histolojik olarak dejenerasyon 
ile düşük korelasyon gösterdiği bildirilmiştir 
[47]. 

Labrum tabanı sıklıkla asetabüler kemiğe sıkı 
bir şekilde yapışıktır. Ancak bazı olgularda ase-
tabüler labrum ile eklem kıkırdağı bileşkesinde 
ara sinyal intensitesinde bir alan görülebilir. Bu 
bileşke bölgesi, sıvı intensitesinde görülmedi-
ği ve MR-artrografide kontrast madde labrum 
yüzeyini düzgün bir şekilde takip ettiği sürece 
yırtık olarak değerlendirilmemelidir [48]. 

Labrumun şekli üçgen (%66-69), yuvarlak 
(%11-16) veya yassı (%9-13) olabilir (Resim 
6). Gözyaşı damlası şeklinde olabileceği de bil-
dirilmiştir [49]. Kalınlığı 2-3mm arasında olup, 
eklemin posterior ve süperiorunda en kalın, an-
terior ve inferiorda en ince; anterior süperior 
kesimde en geniştir [44, 46, 49-51]. Yaşlılarda, 
özellikle anteriorda daha yuvarlak ve düzen-
siz şekilli olabildiği ve miksoid dejenearsyon 

ile ilişkili olarak, yaşla birlikte sinyal intensi-
tesinde artış olabileceği bilinmektedir [47, 49, 
51, 52]. Yaklaşık % 3 olguda MRG’ de labrum 
görülmeyebilir, %15 olguda iki taraf arasında 
şekil, %25 olguda ise iki taraf arasında boyut 
asimetrisi görülebilir [51]. Bununla birlikte 
labrumdaki fokal defektlerin normal varyant 
olma ihtimaline temkinle yaklaşılması önerilir 
[27].

Labral yırtıklara %94 olguda aynı bölgede 
kondral hasar eşlik eder. Bir labral lezyon var-
lığında ciddi kondral hasar ihtimali iki kat artar. 
Genç bireylerde izole labral yırtık daha sık gö-
rülürken, yaşla birlikte kondral hasar birlikteli-
ği de sıklaşır [45, 53]. 

Asetabüler labrum yırtıklarının radyolojik ta-
nısında MRA’ nın duyarlılık ve özgüllüğü kon-
vansiyonel MRG’ ye göre daha yüksektir [54]. 
Artroskopiyle kıyaslandığında MRA için %60-
100 arasında değişen duyarlılık ve %44-100 
arasında değişen özgüllük bildirilmiştir [55]. 

 b) Sulkuslar  

Labrumun artiküler kartilaj ile birleştiği böl-
gelerde görülebilen varyasyonlardır. Sublabral, 
transvers ligament-labrum bileşkesi ve peri-
labral sulkuslar görülebilir. MRG’de sulkusun 
yırtıktan ayrımında görünüm, yerleşim yeri ve 
perilabral anormalliklerin varlığı önemli ipuç-
larıdır. Sulkusta labrum kenarları düzgünken 
yırtıkta düzensizdir. Çoğu labral yırtık anterior 
ve anterosüperior bölgelerde görülürken pos-
terosüperior, posterioinferior ve anteroinferior 
bölümlerde labral yırtıklara daha az rastlanır 
[55]. Bununla birlikte sublabral sulkuslar her 
anatomik bölgede görülebilir. Kondral lezyon-
lar ve perilabral kistler labral yırtıklara sık eşlik 
ederken, sulkuslarda beklenmezler [45]. Sub-
labral sulkus tüm labrum tabanı boyunca uzan-
maz ve MR artrografide intraartiküler kontrast 
madde sulkus boyunca lineer şekilde dolum 
gösterir [56]. 

Sublabral reses, sublabral sulkus veya labro-
kondral yarık olarak da bilinen ve %18- %25 
olguda izlenebilen bu varyasyon, MRG’ de 
kondrolabral bileşkede, lineer şekilli, düzgün 
kenarlı, labrum cismi içine doğru ilerlemek 
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yerine alt yüzünde kalan kontrast dolumu veya 
sublabral sıvı intensitesi olarak izlenir (Resim 
7) [27, 56, 57]. En sık posterosüperior (%48) 
ve anterosüperior (%44) konumda, aynı tarafta 
birden fazla olabilirler. Labral yırtıkların en sık 
olarak anteriorda görülmesi nedeniyle özellikle 
anteriordaki sublabral sulkusları yırtıktan ayır-
mak zor olabilir [45, 57]. Anterior sublabral 
sulkusun sıklıkla Blankanbaker saat kadranla-
rına göre saat 8 (karşı taraf için saat 4) hiza-
sında ve lineer şekilli olduğu bildirilmiştir [56, 
58]. Sublabral sulkuslar ve yırtıklar arasında 
longitüdinal düzlem boyutu bakımından fark 
gözlenmemiş olsa da sulkuslar yırtıklardan 
daha sığdır. Sulkus derinliğinin labrum kalınlı-
ğının 1/3’ ünden daha fazla olması beklenmez. 

MRA’da kontrast maddenin labrum tabanına 
kadar derinlemesine uzanması ve uygun klinik 
bulguları olan olguda eklem içi lokal anestetik 
enjeksiyonu sonrası ağrıda azalma olması yır-
tık lehine değerlendirilir [27, 56, 57].

Perilabral sulkus veya reses, labrum ile ek-
lem kapsülü arasındaki boşluk olarak tanım-
lanır (Resim 8). Eklemin anterior ve posterior 
kesimlerinde kapsül doğrudan labrum taba-
nına yapışır. Süperior kesimde kapsülün lab-
rumdan birkaç milimetre yukarıya yapışması 
nedeniyle, koronal görüntülerde eklem kapsü-
lü ile labrum arasında sıvı intensitesi şeklinde 
görülen bu sulkus en iyi eklemin süperiorunda 
görülse de labrum konturu boyunca herhan-
gi bir yerde görülebilirler [36, 59]. Effüzyon 

Resim 6. A-C. Üçgen (A), yuvarlak (B) ve yassı (C) 
şekilli asetabüler labrum (yıldız) örnekleri izlen-
mektedir. C
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yokken perilabral sulkus içerisinde hapsolmuş 
az miktarda sıvı paralabral kisti, ya da çok ge-
niş olduğunda kapsüler soyulmayı taklit ede-
bilir [27, 60, 61].

Labrumun transvers asetabüler ligament ile 
birleştiği inferior kesiminde, ön veya arkada 
görülebilen ve labral yırtığı taklit edebilen bir 
diğer varyasyon da labroligamentöz sulkustur 
[46]. “Transvers ligament- labral bileşke sulku-
su” olarak da ifade edilir. Yaklaşık %33 olgu-
da önde görülür ve anterior labral yırtık ya da 
labroligamentöz ayrılma ile karışabilir [27, 62]. 
Labral yırtıktan ayırmada, tipik olarak daha in-
feriorda yer alması ve sulkusa eşlik edebilen ve 
ligamentum teresin anteromedialinde görülen 
periligamentöz reses varlığı ipucu olabilir [45].

 C) İlyak ve Pubik Kemik Varyasyonları 

 1) Spina İlyaka Anterior İnferior  

Gelişimsel, posttravmatik veya postoperatif 
sebeplere bağlı olarak spina ilyaka anterior in-
ferior (SİAİ) gelişkin olabilir [63]. 

Spina ilyaka anterior inferior için üç tip gö-
rünüm tanımlanmıştır. Bunlardan tip 1, düzgün 
yüzeyli form, tip 2, SİAİ’ nın kaudal ucunun 
asetabüler kenara dek, tip 3 ise asetabulum ke-
narının da altına dek uzandığı tiptir [64]. 

Tip 1 en sık görülen şekil olup özellikle ka-
dınlarda görülür. Tip 2 ise daha çok orta yaş 
üstü erkeklerde bildirilmiştir [65]. “Alçak spi-

Resim 7. A-C. Aksiyel 3 boyutlu T2 ağırlıklı dual 
eko steady state görüntüde posterior sublabral 
sulkus (ok) (A), başka bir olguda koronal STIR 
imajda süperior sublabral sulkus (kalın ok) (B) 
izlenmekte. Aynı lokalizasyonda labral rüptürü 
(açık ok) olan diğer bir olguda (C) sıvı intensi-
tesinin labrum (yıldız) tabanına dek uzandığı 
ve perilabral alana ilerlediğine (eğik ok) dikkat 
ediniz. C
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na ilyaka anterior inferior” da (Resim 9) denen 
tip 2 ve tip 3 şekillerin subspin sıkışma sendro-
mu ile ilişkili olduğu belirtilmiş, semptomatik 
olgulara dekompresyon cerrahisi önerilmiştir 
[64]. İzole olabileceği gibi intraartiküler FAS 
ile birlikte de görülebilir [63, 64, 66, 67]. Son-
raki çalışmalar, bu morfolojik tiplerin sempto-
matik subspin sıkışma sendromu için özgüllü-
ğünün ve gözlemciler arası uyumun düşük-orta 
düzeyde olduğunu, izole subspin sıkışma send-

romlu olgularda tip 2 ve tip 3 morfolojinin yük-
sek riskli olabilse de femoroasetabüler sıkışma 
sendromlu hastalarda eşlik eden subspin sıkış-
ma için SİAİ şeklinin öneminin kısıtlı olduğu 
bildirilmiştir [68, 69].

 2) İskiyopubik sinkondrozis 

Sinkondrozlar, iskelet gelişimi sırasında bir 
süreliğine gözlenen ve daha sonra füzyone olan 

Resim 8. A, B. Femur başı avasküler nekrozu ve kalça effüzyonu olan olguda koronal (A) ve aksiyel 
(B) yağ baskılı T2 ağırlıklı görüntülerde anterior (yıldız) ve posterior (asterisk) perilabral sulkuslar 
izlenmekte. Koronal görüntüde ayrıca süperior (beyaz ok) ve inferior (siyah ok) femur boyun plika-
ları dikkati çekmektedir.

A B

Resim 9. A, B. Anteroposterior pelvis grafisi (A) ve sagital T1-ağırlıklı MR görüntüde (B) sağ kalça 
ağrısı olan rekreatif futbol oyuncusu olguda «alçak spina ilyaka anterior inferior» (ok) izlenmekte. 
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geçici eklemlerdir. İskiyopubik sinkondrozda 
osifikasyon erken çocukluk döneminde başlar 
ve genellikle puberteden önce tamamlanır. Yaş-
la korele şekilde, normal gelişim sürecinin bir 
parçası olarak zamanla genişlemesi normaldir. 
Küçük çocuklarda her iki hemipelvisteki si-
metrik füzyon ile uyumlu olarak sıklıkla bila-
teral görülür. Kapanmadan hemen önce ise tek 
taraflı genişlemesi daha sıktır. Herneth ve ark. 
dominant ayak tarafında osifikasyonun erken 
tamamlandığını göstermiştir [70]. Bazı olgular-
da kalçada hareket kısıtlılığı ve kasık ağrısı ile 
ilişkili olabilir ve özellikle de pelvis grafilerin-
de tek taraflı ve geniş olarak görülmesi halinde 
(van Neck-Odelberg Hastalığı) tümörler, stres 
kırığı, posttravmatik osteoliz ve osteomyelit ile 
karışabilir (Resim 10).

 II) Diğer İntraartiküler ve Periartiküler 
 Yumuşak Doku Varyasyonları  

 A) Plika, Katlantı ve Ligamentler 

Sinovyal plikalar, eklemlerin ara yüzünde 
yer alan sinovyal zarın katlantılarıdır [71]. Si-
novyal sıvı üretimi, nörovasküler yapıların ile-
timi ve eklemin stabilizasyonunda rol oynaya-
bilirler. Kalçada nadiren semptomatik olurlar. 
Bildirilen semptomlar arasında hareketle artan 
ağrı, duyulabilir “klik” sesi, krepitus ve eklem 

effüzyonu sayılabilir [27]. Plikalar MRA’da 
femur boynuna paralel uzanımlı, bant tarzında 
dolum defektleri şeklinde izlenirler [72]. 

Kalça eklemindeki sinovyal plikaları ilk ta-
nımlayan anatomist olan Weitbrecht’ in anısına 
Weitbrecht’ in retinakulumları olarak da bili-
nen bu yapılar, yerleşim yerlerine göre süperi-
or, orta ve inferior ya da başka bir sınıflamaya 
göre ligamentöz, labral ve boyun plikası olmak 
üzere iki şekilde sınıflandırılmışlardır [71, 73]. 

Boyun plikası (Resim 8A-Resim 11A) ol-
dukça sık görülüp (%97) intertrokanterik hattın 
süperior kısmı ve minör trokanter üzerindeki 
femur boynunda yer alır. Bu lokalizasyonlar, 
sırasıyla süperior ve inferior Weitbrecht retina-
kulumlarına karşılık gelirler. Süperior retina-
kulum içerisinde lateral sikumfleks arterin dal-
ları olan anterior retinakular arterler, inferior 
retinakulumda ise medial femoral sirkumfleks 
arterin dalları olan posteroinferior retinakular 
arterler bulunur.

Labral plika (Resim 11B) %76 sıklıkla ve labru-
mun dış yüzüne komşulukta gözlenir. Labral plika 
insidansı yaşla birlikte artar [27, 71], Sinovite ne-
den olmak ve/veya komşu asetabulum, labrum ya 
da anterior eklem kapsülü ile arada sıkışma yolu 
ile kalça ağrısı yapmak suretiyle, semptomatik 
olma ihtimali en yüksek plika tipidir [74]. 

Ligamentöz plika (Resim 11C) ise %78 sık-
lıkla ve hemen ligamentum teresin tabanında 

Resim 10. A, B. Löwenstein grafisi (A) ve aksiyel yağ baskılı proton dansite MR imajda (B) stres kırığını 
taklit eden insidental bilateral iskiyopubik sinkondroz (ok) izlenmektedir. 
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bulunur [71, 75, 76]. Ligamentöz plikanın me-
dial ucu asetabulumun fibroadipö dokusu içine 
gömülü ve sinovyal zar ile kaplıdır, asetabulum 
tabanında ligamentum terese paralel seyri ile 
tanınır. Ligamentum teresin longitüdinal yırtı-
ğıyla karıştırmamak gerekir. Gerçek ligamen-
tum teres yırtıklarında asetabüler fossadaki yağ 
düzleminde silinme, ligamentte saçaklanma, 
kalınlaşma veya incelme beklenir [74].

“Amantini’ nin pektinofoveal katlantısı” (Re-
sim 11D) olarak da bilinen Weitbrecht’in orta 
retinakulumu minör trokanteri fovea kapitise 
birleştirir ve medial femoral sirkumfleks arterin 

dalları olan posteroinferior retinakular arterleri 
içerir. Bazı araştırmacılar önceleri bir diğer pli-
ka olduğu düşünülen pektinofoveal katlantının, 
semtomatik olma ihtimalinin çok düşük olması 
nedeniyle ayrı bir anatomik varyasyon olarak 
ele alınması gerektiği öne sürmüştür [27, 75]. 
Pektinofoveal katlantı femur boynunun alt ke-
narına paralel olarak uzanarak, femur boynu 
veya eklem kapsülüne yapışabilir. MR artrog-
rafideki insidansı %95, artroskopide ise %99 
olarak bildirilmiştir [75]. Yerleşim yeri, pekti-
nofoveal katlantının tanınması ve boyun plika-
larından ayrılmasında en önemli kriterdir [77]. 

Resim 11. A-D. Ayrı hastalara ait koronal düzlem STIR görüntülerde (A) süperior boyun plikası (ok), (B) 
labral plika (açık ok), (C) ligamentöz plika (eğik ok) izlenmekte. Bir diğer olguda (D) pektinofoveal 
katlantı (kesintili oklar) izlenmektedir.
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Transvers asetabüler ligamentten çıkıp fovea 
kapitiste femura yapışarak sonlanan, kalça ek-
leminin intraartiküler ligamenti olan ligamen-
tum teres ya da diğer ismiyle ligamentum kaput 
femoris, bazı bireylerde, özellikle gelişimsel 
kalça displazisi olan olgularda tek ya da çift 
taraflı olarak bulunmayabilir (Resim 12). Tü-
müyle intrakapsüler ancak ekstrasinovyal olan 
bu ligamente ait izole sinovyal kılıfın buluna-
bileceği de bildirilmiştir. Bu olgularda kronik 
rüptür düşünülmemelidir [27, 78, 79]. Liga-
mentum teresin labral rüptür tedavisinde greft 
olarak kullanımını öne süren araştırmacılar da 
vardır [80].

 B) Bursa, Kas ve Tendonlar 

 1) İlyopsoas ve Obturator Eksternus 
 Bursalar 

Uzunluğu 5-7 cm, genişliği 2-4cm olarak 
bildirilen ve ilyopsoas tendonu, pubik kemik 
ve eklem kapsülü arasında yer alan vücudun 
en büyük bursasıdır. Popülasyonun %15 ka-
darında birkaç milimetreden 3cm’ ye değişen 
genişlikte foramen aracılığı ile tek veya çift 
taraflı olarak kalça eklemi ile ilişkilenebilir 
(Resim 13A-B). Proksimal ucu pelvise, distal 
ucu minör trokantere dek uzanabilir [81]. Na-

diren konjenital yokluğu söz konusudur [27, 
81]. MRA’da sinovyal kist/ganglion kisti veya 
paralabral kist, konvansiyonel MRG’de ilyop-
soas tendon zedelenmesi ile karıştırılmamalı-
dır. Distansiyon varlığında genellikle ilyopsoas 
tendonunun her iki tarafında, “at nalı” biçimin-
de, bazı olgularda pelvise uzanabilen sıvı ko-
leksiyonu şeklinde izlenir [82]. 

İntraartiküler bir patoloji varlığında veya ek-
lem içi basıncın arttığı durumlarda eklem sıvısı, 
osteokondral cisimcikler, enfeksiyon veya ne-
oplastik hastalıklar obturator eksternus bursa-
ya uzanabilir. MRA’ da %5,5 olguda obturator 
eksternus bursa ile kalça eklemi ilişkilenmek-
tedir. Bu yapının gerçek bir bursa olmayıp kal-
ça eklemine ait bir reses olduğunu savunanlar 
da vardır [83]. MRA’da sinovyal kist/ ganglion 
kisti veya paralabral kist ile karıştırılmamalıdır 
(Resim 13C) [84]. 

 2) İlyopsoas Kası ve Tendonu 

Klasik olarak ilyopsoas tendonunun, psoas 
majör ve ilyakus kaslarının bileşik tendonu ol-
duğu düşünülmekteydi. Artroskopik kalça cer-
rahisi tedavi tekniklerindeki gelişmeler ve son 
çalışmalarda ise ilyopsoas tendonunun en sık 
olarak çift bantlı (%64,2-66), daha az oranda 
tek bantlı (%28,3) ve varyasyonel bir aksesu-

Resim 12. A, B. Gelişimsel kalça displazisi olan olguda aksiyel (A) ve koronal (B) T1 ağırlıklı görüntüle-
rde ligamentum teres izlenmemekte, asetabular fossa ve femur başı arasında sadece yağ doku 
(yıldız) seçilmekte.

A B

417Kalça Eklemindeki Varyasyonlar



ar ilyakus tendonu varlığında üç bantlı (%7,5) 
olabildiği gösterilmiştir [85, 86]. Aksesuar il-
yakus tendonu sık bir anatomik varyant olup 
ilyopsoas tendon patolojisini taklit edebilir 
[85]. Kendi başına semptomatik olmasa da fe-
moral siniri perfore edebildiği bildirilmiş olup 
sinir sıkışmasına neden olabileceği ileri sürül-
müştür [87]. Femoral damarlar hizasında psoas 
tendonunun ayrık bir yapı şeklinde görülebil-
mesi ilyakus ve psoas majör arasındaki kısmi 
füzyona bağlı normal bir görüntü olabilir [88]. 
Bununla birlikte varyasyonel olarak ilyopsoas 
tendonunda parsiyel veya tam split olabildiği 
de bildirilmiştir [85].

İlyopsoas tendonunun internal koksa saltans 
sendromuyla ilişkili olabileceği bilinmektedir. 

Bu sendromda kalça fleksiyon-ekstansiyonun-
da ilyopsoas tendonunun ilyopektineal eminen-
siya veya femur başına takıldığı düşünülmekte-
dir [89]. Birden fazla tendon varlığında cerrahi 
tedavide bunlardan sadece bir tanesine tenoto-
mi uygulanmasıyla rekürrensler olabilir [86]. 

 3) Diğer Kaslar  

Kalça eklemi çevresindeki gluteal ve piri-
form kaslarda varyasyonel olarak ageneziler, 
hipertrofiler, aksesuar kas veya tendonlar ola-
bilir (Resim 14) [90]. Bunlar görüntüleme ça-
lışmalarında sıklıkla insidental olarak rastlanır. 
Siyatik sinir basısı ile ilişkili olabilecek pirifor-
mis kas ve tendonuna ait varyasyonların derin 

Resim 13. A-C. Aksiyel (A) yağ baskılı T2 ağırlık-
lı görüntülerde “at nalı” şekilli ilyopsoas bursa 
(ok) ve septik artrit tanılı başka bir olguda(B), 
sagital yağ baskılı T2 ağırlıklı görüntüde geniş 
bir defekt (yıldız) aracılığıyla kalça eklem sıvısı-
nın ilyopsoas bursaya (ok) uzanımı izlenmekte. 
Aynı olgunun koronal STIR görüntüsünde (C) 
obturator eksternus kasta (OE) inferiora deplas-
man yapmış obturator eksternus bursiti (kırmızı 
yıldız) izlenmektedir. C
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gluteal ağrı sendromunun bir alt tipi olan pi-
riformis sendromuna sebep olabileceği ve ağrı 
oluşturabileceği akılda tutulmalıdır [91]. 

Teşekkürler: Prof. Dr. Nuran Sabir’ e arşi-
vinden paylaştığı olgu örneği ile nazik katkıla-
rından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

 Kaynaklar 

[1]. Radi N, Mariotti V, Riga A, Zampetti S, Villa C, 
Belcastro MG. Variation of the anterior aspect of 
the femoral head-neck junction in a modern human 
identified skeletal collection. Am J Phys Anthropol 
2013; 152: 261-72. [Crossref]

[2]. Jiang N, Peng L, Al-Qwbani M, Xie GP, Yang QM, 
Chai Y, et al. Femoral version, neck-shaft angle, and 
acetabular anteversion in Chinese Han population: a 
retrospective analysis of 466 healthy adults. Medici-
ne (Baltimore) 2015; 94: e891. [Crossref]

[3]. Walmsley T. Observations on Certain Structural De-
tails of the Neck of the Femur. J Anat Physiol 1915; 
49: 305-13.

[4]. Angel JL. The reaction area of the femoral neck. 
Clin Orthop Relat Res 1964; 32: 130-42. [Crossref]

[5]. Pitt MJ, Graham AR, Shipman JH, Birkby W. Herni-
ation pit of the femoral neck. AJR Am J Roentgenol 
1982; 138: 1115-21. [Crossref]

[6]. Nguyen AD, Shultz SJ. Sex differences in clinical 
measures of lower extremity alignment. J Orthop 
Sports Phys Ther 2007; 37: 389-98. [Crossref]

[7]. Mills HJ, Horne JG, Purdie GL. The relationship 
between proximal femoral anatomy and osteoarth-

rosis of the hip. Clin Orthop Relat Res 1993; 288: 
205-8. [Crossref]

[8]. Ipach I, Mittag F, Sachsenmaier S, Heinrich P, Kluba 
T. A new classification for "pistol grip deformity" 
- correlation between the severity of the deformity 
and the grade of osteoarthritis of the hip. Rofo 2011; 
183: 365-71. [Crossref]

[9]. Resnick D. The 'tilt deformity' of the femoral head 
in osteoarthritis of the hip: a poor indicator of pre-
vious epiphysiolysis. Clin Radiol 1976; 27: 355-63. 
[Crossref]

[10]. Odgers PN. Two Details about the Neck of the Fe-
mur. (1) The Eminentia. (2) The Empreinte. J Anat 
1931; 65: 352-62.

[11]. Kostick EL. Facets and Imprints on the Upper and 
Lower Extremities of Femoral from a Western Nige-
rian Population. J Anat 1963; 97: 393-402.

[12]. Meyer AW. The "cervical fossa" of Allen. Am J Phys 
Anthropol 1924; 7: 257-69. [Crossref]

[13]. Finnegan M. Non-metric variation of the infracrani-
al skeleton. J Anat 1978; 125: 23-37.

[14]. Jager M, Wild A, Westhoff B, Krauspe R. Femoroa-
cetabular impingement caused by a femoral osseous 
head-neck bump deformity: clinical, radiological, 
and experimental results. J Orthop Sci 2004; 9: 256-
63. [Crossref]

[15]. Murray RO. The aetiology of primary osteoarthritis 
of the hip. Br J Radiol 1965; 38: 810-24. [Crossref]

[16]. Goodman DA, Feighan JE, Smith AD, Latimer B, 
Buly RL, Cooperman DR. Subclinical slipped capi-
tal femoral epiphysis. Relationship to osteoarthrosis 
of the hip. J Bone Joint Surg Am 1997; 79: 1489-97. 
[Crossref]

[17]. Stulberg SD. Cordell LD HW, Ramsey PL, Ma-
cEwen GD, eds. Unrecognized childhood hip di-

Resim 14. A, B. Sakroiliit nedeniyle araştırılırken tesadüfen fark edilen sol piriformis kas (P) yokluğu 
(yıldız) olan olguda koronal (A) ve aksiyel oblik (B) T1 ağırlıklı MR görüntüleri izlenmekte.

A B

419Kalça Eklemindeki Varyasyonlar

https://doi.org/10.1002/ajpa.22354
https://doi.org/10.1097/MD.0000000000000891
https://doi.org/10.1097/00003086-196400320-00022
https://doi.org/10.2214/ajr.138.6.1115
https://doi.org/10.2519/jospt.2007.2487
https://doi.org/10.1097/00003086-199303000-00026
https://doi.org/10.1055/s-0029-1245817
https://doi.org/10.1016/S0009-9260(76)80089-X
https://doi.org/10.1002/ajpa.1330070221
https://doi.org/10.1007/s00776-004-0770-y
https://doi.org/10.1259/0007-1285-38-455-810
https://doi.org/10.2106/00004623-199710000-00005


sease: a major cause of idiopathic osteoarthritis of 
the hip. . The Hip: Proceedings of the Third Open 
Scientific Meeting of the Hip Society St Louis, MO: 
Mosby; 1975. p. 212-28.

[18]. Ellis AR, Noble PC, Schroder SJ, Thompson MT, 
Stocks GW. The cam impinging femur has multip-
le morphologic abnormalities. J Arthroplasty 2011; 
26(Suppl 6): 59-65. [Crossref]

[19]. Meyer DC, Beck M, Ellis T, Ganz R, Leunig M. 
Comparison of six radiographic projections to assess 
femoral head/neck asphericity. Clin Orthop Relat 
Res 2006; 445: 181-5. [Crossref]

[20]. Barrientos C, Barahona M, Diaz J, Branes J, Chapar-
ro F, Hinzpeter J. Is there a pathological alpha angle 
for hip impingement? A diagnostic test study. J Hip 
Preserv Surg 2016; 3: 223-8. [Crossref]

[21]. Notzli HP, Wyss TF, Stoecklin CH, Schmid MR, 
Treiber K, Hodler J. The contour of the femoral he-
ad-neck junction as a predictor for the risk of ante-
rior impingement. J Bone Joint Surg Br 2002; 84: 
556-60. [Crossref]

[22]. Sutter R, Dietrich TJ, Zingg PO, Pfirrmann CW. 
How useful is the alpha angle for discriminating 
between symptomatic patients with cam-type femo-
roacetabular impingement and asymptomatic volun-
teers? Radiology 2012; 264: 514-21. [Crossref]

[23]. Gosvig KK, Jacobsen S, Palm H, Sonne-Holm S, 
Magnusson E. A new radiological index for asses-
sing asphericity of the femoral head in cam impin-
gement. J Bone Joint Surg Br 2007; 89: 1309-16. 
[Crossref]

[24]. Allen D, Beaule PE, Ramadan O, Doucette S. Pre-
valence of associated deformities and hip pain in 
patients with cam-type femoroacetabular impin-
gement. J Bone Joint Surg Br 2009; 91: 589-94. 
[Crossref]

[25]. Beaule PE, Zaragoza E, Motamedi K, Copelan N, Do-
rey FJ. Three-dimensional computed tomography of 
the hip in the assessment of femoroacetabular impin-
gement. J Orthop Res 2005; 23: 1286-92. [Crossref]

[26]. Leunig M, Beck M, Kalhor M, Kim YJ, Werlen S, 
Ganz R. Fibrocystic changes at anterosuperior femoral 
neck: prevalence in hips with femoroacetabular impin-
gement. Radiology 2005; 236: 237-46. [Crossref]

[27]. DuBois DF, Omar IM. MR imaging of the hip: normal 
anatomic variants and imaging pitfalls. Magn Reson 
Imaging Clin N Am 2010; 18: 663-74. [Crossref]

[28]. Swayne LC, Colston WC. Scintigraphic findings of 
a femoral neck herniation pit. Clin Nucl Med 1996; 
21: 258. [Crossref]

[29]. Sopov V, Fuchs D, Bar-Meir E, Gorenberg M, Gros-
har D. Clinical spectrum of asymptomatic femoral 
neck abnormal uptake on bone scintigraphy. J Nucl 
Med 2002; 43: 484-6.

[30]. Grechenig W, Pichler W, Clement H, Tesch NP, Gre-
chenig S. Anatomy of the greater femoral trochan-
ter: clinical importance for intramedullary femoral 

nailing. Anatomic study of 100 cadaver specimens. 
Acta Orthop 2006; 77: 899-901. [Crossref]

[31]. Dwight T. The Significance of the Third Trochanter 
and of Similar Bony Processes in Man. J Anat Phy-
siol 1889; 24: 61-8.

[32]. Lozanoff S, Sciulli PW, Schneider KN. Third troc-
hanter incidence and metric trait covariation in the 
human femur. J Anat 1985; 143: 149-59.

[33]. Wyler A, Bousson V, Bergot C, Polivka M, Leveque 
E, Vicaut E, et al. Comparison of MR-arthrography 
and CT-arthrography in hyaline cartilage-thickness 
measurement in radiographically normal cadaver 
hips with anatomy as gold standard. Osteoarthritis 
Cartilage 2009; 17: 19-25. [Crossref]

[34]. Arho AO. Accessory bones of extremities in roent-
gen picture. Duodecim 1940: 399-410.

[35]. Klaue K, Durnin CW, Ganz R. The acetabular rim 
syndrome. A clinical presentation of dysplasia of the 
hip. J Bone Joint Surg Br 1991; 73: 423-9. [Crossref]

[36]. Jesse MK, Petersen B, Strickland C, Mei-Dan O. 
Normal anatomy and imaging of the hip: emphasis 
on impingement assessment. Semin Musculoskelet 
Radiol 2013; 17: 229-47. [Crossref]

[37]. Hergan K, Oser W, Moriggl B. Acetabular ossicles: 
normal variant or disease entity? Eur Radiol 2000; 
10: 624-8. [Crossref]

[38]. Dietrich TJ, Suter A, Pfirrmann CW, Dora C, Fu-
centese SF, Zanetti M. Supraacetabular fossa (pseu-
dodefect of acetabular cartilage): frequency at MR 
arthrography and comparison of findings at MR 
arthrography and arthroscopy. Radiology 2012; 263: 
484-91. [Crossref]

[39]. Chang CY, Huang AJ. MR imaging of normal hip 
anatomy. Magn Reson Imaging Clin N Am 2013; 21: 
1-19. [Crossref]

[40]. Byrd JW. Supraacetabular fossa. Radiology 2012; 
265: 648; author reply. [Crossref]

[41]. Johnstone WH, Keats TE, Lee ME. The anatomic 
basis for the superior acetabular roof notch "superi-
or acetabular notch". Skeletal Radiol 1982; 8: 25-7. 
[Crossref]

[42]. Agten CA, Sutter R, Buck FM, Pfirrmann CW. Hip 
Imaging in Athletes: Sports Imaging Series. Radio-
logy 2016; 280: 351-69. [Crossref]

[43]. Lien LC, Hunter JC, Chan YS. Tubular acetabular 
intraosseous contrast tracking in MR arthrography 
of the hip: prevalence, clinical significance, and 
mechanisms of development. AJR Am J Roentgenol 
2006; 187: 807-10. [Crossref]

[44]. Cotten A, Boutry N, Demondion X, Paret C, Dewat-
re F, Liesse A, et al. Acetabular labrum: MRI in 
asymptomatic volunteers. J Comput Assist Tomogr 
1998; 22: 1-7. [Crossref]

[45]. Nguyen MS, Kheyfits V, Giordano BD, Dieudonne 
G, Monu JU. Hip anatomic variants that may mimic 
abnormalities at MRI: labral variants. AJR Am J Ro-
entgenol 2013; 201: W394-400. [Crossref]

420 Akkaya ve Şahin

https://doi.org/10.1016/j.arth.2011.04.028
https://doi.org/10.1097/01.blo.0000201168.72388.24
https://doi.org/10.1093/jhps/hnw014
https://doi.org/10.1302/0301-620X.84B4.0840556
https://doi.org/10.1148/radiol.12112479
https://doi.org/10.1302/0301-620X.89B10.19405
https://doi.org/10.1302/0301-620X.91B5.22028
https://doi.org/10.1016/j.orthres.2005.03.011.1100230608
https://doi.org/10.1148/radiol.2361040140
https://doi.org/10.1016/j.mric.2010.09.003
https://doi.org/10.1097/00003072-199603000-00019
https://doi.org/10.1080/17453670610013196
https://doi.org/10.1016/j.joca.2008.05.015
https://doi.org/10.1302/0301-620X.73B3.1670443
https://doi.org/10.1055/s-0033-1348090
https://doi.org/10.1007/s003300050974
https://doi.org/10.1148/radiol.12111397
https://doi.org/10.1016/j.mric.2012.08.006
https://doi.org/10.1148/radiol.12121028
https://doi.org/10.1007/BF00361364
https://doi.org/10.1148/radiol.2016151348
https://doi.org/10.2214/AJR.05.0588
https://doi.org/10.1097/00004728-199801000-00001
https://doi.org/10.2214/AJR.12.9860


[46]. Petersilge CA, Haque MA, Petersilge WJ, Lewin 
JS, Lieberman JM, Buly R. Acetabular labral tears: 
evaluation with MR arthrography. Radiology 1996; 
200: 231-5. [Crossref]

[47]. Hodler J, Yu JS, Goodwin D, Haghighi P, Trudell D, 
Resnick D. MR arthrography of the hip: improved 
imaging of the acetabular labrum with histologic 
correlation in cadavers. AJR Am J Roentgenol 1995; 
165: 887-91. [Crossref]

[48]. Czerny C, Hofmann S, Urban M, Tschauner C, 
Neuhold A, Pretterklieber M, et al. MR arthrograp-
hy of the adult acetabular capsular-labral complex: 
correlation with surgery and anatomy. AJR Am J 
Roentgenol 1999; 173: 345-9. [Crossref]

[49]. Lecouvet FE, Vande Berg BC, Malghem J, Lebon 
CJ, Moysan P, Jamart J, et al. MR imaging of the 
acetabular labrum: variations in 200 asymptoma-
tic hips. AJR Am J Roentgenol 1996; 167: 1025-8. 
[Crossref]

[50]. Tan V, Seldes RM, Katz MA, Freedhand AM, Klim-
kiewicz JJ, Fitzgerald RH, Jr. Contribution of acetabu-
lar labrum to articulating surface area and femoral head 
coverage in adult hip joints: an anatomic study in cada-
vera. Am J Orthop (Belle Mead NJ) 2001; 30: 809-12.

[51]. Aydingoz U, Ozturk MH. MR imaging of the ace-
tabular labrum: a comparative study of both hips in 
180 asymptomatic volunteers. Eur Radiol 2001; 11: 
567-74. [Crossref]

[52]. Blankenbaker DG, Tuite MJ. Acetabular labrum. 
Magn Reson Imaging Clin N Am 2013; 21: 21-33. 
[Crossref] 

[53]. McCarthy JC, Noble PC, Schuck MR, Wright J, 
Lee J. The Otto E. Aufranc Award: The role of lab-
ral lesions to development of early degenerative hip 
disease. Clin Orthop Relat Res 2001; 393: 25-37. 
[Crossref]

[54]. Czerny C, Hofmann S, Neuhold A, Tschauner C, En-
gel A, Recht MP, et al. Lesions of the acetabular lab-
rum: accuracy of MR imaging and MR arthrography 
in detection and staging. Radiology 1996; 200: 225-
30. [Crossref]

[55]. Groh MM, Herrera J. A comprehensive review of 
hip labral tears. Curr Rev Musculoskelet Med 2009; 
2: 105-17. [Crossref]

[56]. Studler U, Kalberer F, Leunig M, Zanetti M, Hodler 
J, Dora C, et al. MR arthrography of the hip: dif-
ferentiation between an anterior sublabral recess as 
a normal variant and a labral tear. Radiology 2008; 
249: 947-54. [Crossref]

[57]. Saddik D, Troupis J, Tirman P, O'Donnell J, Howells 
R. Prevalence and location of acetabular sublabral 
sulci at hip arthroscopy with retrospective MRI re-
view. AJR Am J Roentgenol 2006; 187: W507-11. 
[Crossref]

[58]. Blankenbaker DG, De Smet AA, Keene JS, Fine JP. 
Classification and localization of acetabular labral 
tears. Skeletal Radiol 2007; 36: 391-7. [Crossref]

[59]. Petersilge CA. MR arthrography for evaluation of 
the acetabular labrum. Skeletal Radiol 2001; 30: 
423-30. [Crossref]

[60]. Petersilge CA. From the RSNA Refresher Courses. 
Radiological Society of North America. Chronic 
adult hip pain: MR arthrography of the hip. Radiog-
raphics 2000; 20 Spec No: S43-52. [Crossref]

[61]. Chatha DS, Arora R. MR imaging of the normal hip. 
Magn Reson Imaging Clin N Am 2005; 13: 605-15. 
[Crossref]

[62]. Dinauer PA, Murphy KP, Carroll JF. Sublabral sul-
cus at the posteroinferior acetabulum: a potential 
pitfall in MR arthrography diagnosis of acetabular 
labral tears. AJR Am J Roentgenol 2004; 183: 1745-
53. [Crossref]

[63]. Larson CM, Kelly BT, Stone RM. Making a case for 
anterior inferior iliac spine/subspine hip impinge-
ment: three representative case reports and proposed 
concept. Arthroscopy 2011; 27: 1732-7. [Crossref]

[64]. Hetsroni I, Larson CM, Dela Torre K, Zbeda RM, 
Magennis E, Kelly BT. Anterior inferior iliac spine 
deformity as an extra-articular source for hip impin-
gement: a series of 10 patients treated with arthros-
copic decompression. Arthroscopy 2012; 28: 1644-
53. [Crossref]

[65]. Topcuoglu OM, Ergen FB, Ardali S, Cankurtaran T, 
Dolgun A, Aydingoz U. Anterior inferior iliac spine 
morphology: quantitative and qualitative assessment 
in an asymptomatic population. Surg Radiol Anat 
2018; 40: 1275-81. [Crossref]

[66]. Hapa O, Bedi A, Gursan O, Akar MS, Guvencer 
M, Havitcioglu H, et al. Anatomic footprint of the 
direct head of the rectus femoris origin: cadaveric 
study and clinical series of hips after arthroscopic 
anterior inferior iliac spine/subspine decompression. 
Arthroscopy 2013; 29: 1932-40. [Crossref]

[67]. Nawabi DH, Degen RM, Fields KG, Wentzel CS, 
Adeoye O, Kelly BT. Anterior Inferior Iliac Spine 
Morphology and Outcomes of Hip Arthroscopy in 
Soccer Athletes: A Comparison to Nonkicking Ath-
letes. Arthroscopy 2017; 33: 758-65. [Crossref]

[68]. Balazs GC, Williams BC, Knaus CM, Brooks DI, 
Dickens JF, McCabe MP, et al. Morphological Dist-
ribution of the Anterior Inferior Iliac Spine in Pa-
tients With and Without Hip Impingement: Reliabi-
lity, Validity, and Relationship to the Intraoperative 
Assessment. Am J Sports Med 2017; 45: 1117-23. 
[Crossref]

[69]. Wong TT, Igbinoba Z, Bloom MC, Kazam JK, Ah-
med FS, Rasiej MJ. Anterior Inferior Iliac Spine 
Morphology: Comparison of Symptomatic Hips 
With Femoroacetabular Impingement and Asympto-
matic Hips. AJR Am J Roentgenol 2019; 212: 166-
72. [Crossref]

[70]. Herneth AM, Philipp MO, Pretterklieber ML, Ba-
lassy C, Winkelbauer FW, Beaulieu CF. Asymmetric 
closure of ischiopubic synchondrosis in pediatric 

421Kalça Eklemindeki Varyasyonlar

https://doi.org/10.1148/radiology.200.1.8657917
https://doi.org/10.2214/ajr.165.4.7676987
https://doi.org/10.2214/ajr.173.2.10430132
https://doi.org/10.2214/ajr.167.4.8819406
https://doi.org/10.1007/s003300000597
https://doi.org/10.1016/j.mric.2012.09.006
https://doi.org/10.1097/00003086-200112000-00004
https://doi.org/10.1148/radiology.200.1.8657916
https://doi.org/10.1007/s12178-009-9052-9
https://doi.org/10.1148/radiol.2492080137
https://doi.org/10.2214/AJR.05.1465
https://doi.org/10.1007/s00256-006-0240-z
https://doi.org/10.1007/s002560100386
https://doi.org/10.1148/radiographics.20.suppl_1.g00oc12s43
https://doi.org/10.1016/j.mric.2005.08.012
https://doi.org/10.2214/ajr.183.6.01831745
https://doi.org/10.1016/j.arthro.2011.10.004
https://doi.org/10.1016/j.arthro.2012.05.882
https://doi.org/10.1007/s00276-018-2075-4
https://doi.org/10.1016/j.arthro.2013.08.023
https://doi.org/10.1016/j.arthro.2016.10.019
https://doi.org/10.1177/0363546516682230
https://doi.org/10.2214/AJR.18.19655


patients: correlation with foot dominance. AJR Am J 
Roentgenol 2004; 182: 361-5. [Crossref]

[71]. Fu Z, Peng M, Peng Q. Anatomical study of the sy-
novial plicae of the hip joint. Clin Anat 1997; 10: 
235-8. [Crossref]

[72]. Wagner FV, Negrao JR, Campos J, Ward SR, Hag-
highi P, Trudell DJ, et al. Capsular ligaments of the 
hip: anatomic, histologic, and positional study in 
cadaveric specimens with MR arthrography. Radi-
ology 2012; 263: 189-98. [Crossref]

[73]. Gojda J, Bartonicek J. The retinacula of Weitbrecht 
in the adult hip. Surg Radiol Anat 2012; 34: 31-8. 
[Crossref]

[74]. Bencardino JT, Kassarjian A, Vieira RL, Schwartz 
R, Mellado JM, Kocher M. Synovial plicae of the 
hip: evaluation using MR arthrography in patients 
with hip pain. Skeletal Radiol 2011; 40: 415-21. 
[Crossref]

[75]. Blankenbaker DG, Davis KW, De Smet AA, Keene 
JS. MRI appearance of the pectinofoveal fold. AJR 
Am J Roentgenol 2009; 192: 93-5. [Crossref]

[76]. Fawcett E. Retinacula of Weitbrecht. What is their 
Function? J Anat Physiol 1895; 30: 53-8.

[77]. Nguyen MS, Kheyfits V, Giordano BD, Dieudon-
ne G, Monu JU. Hip anatomic variants that may 
mimic pathologic entities on MRI: nonlabral va-
riants. AJR Am J Roentgenol 2013; 201: W401-8. 
[Crossref]

[78]. Tan CK, Wong WC. Absence of the ligament of head 
of femur in the human hip joint. Singapore Med J 
1990; 31: 360-3.

[79]. Standring S. Gray's Anatomy: The anatomical basis 
of clinical practice. 40th Ed ed. Edinburgh: Elsevier; 
2008.

[80]. Sierra RJ, Trousdale RT. Labral reconstruction using 
the ligamentum teres capitis: report of a new te-
chnique. Clin Orthop Relat Res 2009; 467: 753-9. 
[Crossref]

[81]. Chandler SB. İliopsoas bursa in man. The Anatomi-
cal Record 1934; 58: 235-40. [Crossref]

[82]. Varma DG, Richli WR, Charnsangavej C, Samuels 
BI, Kim EE, Wallace S. MR appearance of the dis-
tended iliopsoas bursa. AJR Am J Roentgenol 1991; 
156: 1025-8. [Crossref]

[83]. Robinson P, White LM, Agur A, Wunder J, Bell RS. 
Obturator externus bursa: anatomic origin and MR 
imaging features of pathologic involvement. Ra-
diology 2003; 228: 230-4. [Crossref] https://doi.
org/10.1148/radiol.2281020819

[84]. Kassarjian A, Llopis E, Schwartz RB, Bencardino 
JT. Obturator externus bursa: prevalence of commu-
nication with the hip joint and associated intra-arti-
cular findings in 200 consecutive hip MR arthrog-
rams. Eur Radiol 2009; 19: 2779-82. [Crossref]

[85]. Tatu L, Parratte B, Vuillier F, Diop M, Monnier G. 
Descriptive anatomy of the femoral portion of the iliop-
soas muscle. Anatomical basis of anterior snapping of 
the hip. Surg Radiol Anat 2001; 23: 371-4. [Crossref]

[86]. Philippon MJ, Devitt BM, Campbell KJ, Michalski 
MP, Espinoza C, Wijdicks CA, et al. Anatomic vari-
ance of the iliopsoas tendon. Am J Sports Med 2014; 
42: 807-11. [Crossref]

[87]. Spratt JD, Logan BM, Abrahams PH. Variant slips 
of psoas and iliacus muscles, with splitting of the 
femoral nerve. Clin Anat 1996; 9: 401-4. [Crossref]

[88]. Van Dyke JA, Holley HC, Anderson SD. Review 
of iliopsoas anatomy and pathology. Radiographics 
1987; 7: 53-84. [Crossref]

[89]. Dobbs MB, Gordon JE, Luhmann SJ, Szymanski 
DA, Schoenecker PL. Surgical correction of the 
snapping iliopsoas tendon in adolescents. J Bone Jo-
int Surg Am 2002; 84: 420-4. [Crossref]

[90]. Kirici Y, Ozan H. Double gluteus maximus muscle 
with associated variations in the gluteal region. Surg 
Radiol Anat 1999; 21: 397-400. [Crossref]

[91]. Carro LP, Hernando MF, Cerezal L, Navarro IS, Fer-
nandez AA, Castillo AO. Deep gluteal space prob-
lems: piriformis syndrome, ischiofemoral impinge-
ment and sciatic nerve release. Muscles Ligaments 
Tendons J 2016; 6: 384-96. [Crossref]

422 Akkaya ve Şahin

https://doi.org/10.2214/ajr.182.2.1820361
https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2353(1997)10:4<235::AID-CA3>3.0.CO;2-R
https://doi.org/10.1148/radiol.12111320
https://doi.org/10.1007/s00276-011-0829-3
https://doi.org/10.1007/s00256-010-1024-z
https://doi.org/10.2214/AJR.08.1363
https://doi.org/10.2214/AJR.12.9861
https://doi.org/10.1007/s11999-008-0633-5
https://doi.org/10.1002/ar.1090580304
https://doi.org/10.2214/ajr.156.5.2017926
https://doi.org/10.1007/s00330-009-1476-5
https://doi.org/10.1007/s00276-001-0371-9
https://doi.org/10.1177/0363546513518414
https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2353(1996)9:6<401::AID-CA8>3.0.CO;2-D
https://doi.org/10.1148/radiographics.7.1.3448631
https://doi.org/10.2106/00004623-200203000-00013
https://doi.org/10.1007/BF01631351
https://doi.org/10.32098/mltj.03.2016.16


Kalça Eklemindeki Varyasyonlar

Zehra Akkaya, Gülden Şahin

Sayfa 406
Femur başındaki sferisitede bozulma radyografik olarak en iyi 45 veya 90 derece Dunn grafileri 
ile değerlendirilebilir. Femur baş-boyun bileşkesindeki sferik yapıdaki bozulmanın ölçülmesinde 
kullanılan alfa açısı için bir eşik değer tanımlamak ve risk altındaki topluluğu belirlemek amacıyla 
yapılan araştırmalara göre 50 ile 83 derece arasında değişen değerler bildirilmiş olsa da ortak görüş 
uygun klinik bulgular olmaksızın yüksek alfa açısının tanıda tek başına yeterli olmayacağıdır.

Sayfa 409
Asetabüler çatıda saat 12 hizasındaki kıkırdak ve subkondral kemikte görülebilen varyasyonel santral 
defekte “supraasetabüler fossa” veya “asetabulumun psödodefekti” denir (Resim 5A-C). Yüzeyinin 
kıkırdak ile kaplı olup olmamasına göre, tip 1 ve tip 2 şeklinde ayrılır. Gençlerde görülen tip 1 formu, 
ilerleyen yıllarda kıkırdak ile kaplanıp tip 2 forma dönüşebilir. Kalça görüntülemelerinde sıklığı yak-
laşık %10’dur. Tipik yerleşim yeri yanı sıra düzgün kontur yapısı ve subkondral kemik iliği sinyalinin 
normal olması ile osteokondral lezyonlardan ayrılabilir.

Sayfa 410
Supraasetabüler fossadan farklı olarak burada, kemikteki defekt daha medialde yer alır ve üst ucu 
süperolaterale doğru uzanır. Geniş defektler yağ veya sıvı ile dolu olabilir.

Sayfa 411
Labrumun şekli üçgen (%66-69), yuvarlak (%11-16) veya yassı (%9-13) olabilir. Gözyaşı damla-
sı şeklinde olabileceği de bildirilmiştir. Kalınlığı 2-3mm arasında olup, eklemin posterior ve süpe-
riorunda en kalın, anterior ve inferiorda en ince; anterior süperior kesimde en geniştir. Yaşlılarda, 
özellikle anteriorda daha yuvarlak ve düzensiz şekilli olabildiği ve miksoid dejenearsyon ile ilişkili 
olarak, yaşla birlikte sinyal intensitesinde artış olabileceği bilinmektedir. Yaklaşık %3 olguda MRG’ 
de labrum görülmeyebilir, %15 olguda iki taraf arasında şekil, %25 olguda ise iki taraf arasında boyut 
asimetrisi görülebilir. Bununla birlikte labrumdaki fokal defektlerin normal varyant olma ihtimaline 
temkinle yaklaşılması önerilir.

Sayfa 411
Sublabral reses, sublabral sulkus veya labrokondral yarık olarak da bilinen ve %18- %25 olguda 
izlenebilen bu varyasyon, MRG’ de kondrolabral bileşkede, lineer şekilli, düzgün kenarlı, labrum 
cismi içine doğru ilerlemek yerine alt yüzünde kalan kontrast dolumu veya sublabral sıvı intensitesi 
olarak izlenir. En sık posterosüperior (%48) ve anterosüperior (%44) konumda, aynı tarafta birden 
fazla olabilirler. Labral yırtıkların en sık olarak anteriorda görülmesi nedeniyle özellikle anteriordaki 
sublabral sulkusları yırtıktan ayırmak zor olabilir.

Sayfa 415
Labral plika %76 sıklıkla ve labrumun dış yüzüne komşulukta gözlenir. Labral plika insidansı yaşla 
birlikte artar, Sinovite neden olmak ve/veya komşu asetabulum, labrum ya da anterior eklem kapsülü 
ile arada sıkışma yolu ile kalça ağrısı yapmak suretiyle, semptomatik olma ihtimali en yüksek plika 
tipidir. 
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1. Femur baş-boyun bileşkesindeki anatomik varyasyonlar için hangisi yanlıştır?
a. Kama deformitesi asemptomatik olabilir.
b. Kama deformitesinin en iyi değerlendirildiği direkt grafiler Dunn grafileridir.
c. Alfa açısı kama deformitesinin şiddetini belirlemede kullanılan bir ölçümdür.
d. Alfa açısının 55 derecenin üstünde olması femoroasetabüler sıkışma sendromu için tanısal-

dır.

2. Aşağıdakilerden anatomik varyasyonlardan hangisi femur baş-boyun bileşkesinde yer alır?
a. Sinovyal herniasyon çukuru
b. Üçüncü trokanter
c. Trokanterik fossa egzostozu
d. Stellat lezyonu

3. Aşağıdaki varyasyonlardan hangisinin klinik olarak önemi yoktur?
a. Kama deformitesi
b. Os asetabuli
c. Labral plika
d. Asetabüler intraosseöz tübüler kontrast madde uzanımı

4. Labral plika ve katlantılardan klinik olarak semptomatik olma ihtimali en yüksek olan hangisi-
dir?
a. Ligamentöz plika
b. Labral plika
c. Pektinofoveal katlantı
d. Boyun plikası 

5. Kalça eklemindeki sıvı artışında doğrudan etkilenmesi beklenmeyen bursa veya reses aşağıda-
kilerden hangisidir?
a. İlyopsoas bursa
b. Obturator internus bursa
c. Obturator eksternus bursa
d. Periligamentöz reses

Cevaplar: 1d, 2a, 3d, 4b, 5b
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